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چکیده
هدف پژوهش بررسی رابطه ساختاری بهزیستی ذهنی بر مبنای سختکوشی روانشناختی با میانجیگری تنظیم
هیجانی در زنان مبتال به سرطان پستان است .این پژوهش به لحاظ هدف ،کاربردی ،و از نظر روش جزء
پژوهشهای توصیفی از نوع همبستگی است که به شیوه معادالت ساختاری انجام گرفته است .جامعه آماری
شامل تمام زنان مبتال به سرطان پستان مراجعهکننده به بیمارستانهای شهر تهران بود و  999نفر از کسانی که به
بیمارستان هفتم تیر مراجعه کرده بودند با روش نمونهگیری هدفمند انتخاب شدند .ابزار پژوهش شامل

پرسشنامههای بهزیستی ذهنی کییز و ماگیارمو ،سختکوشی روانشناختی اهواز ( )AHIو تنظیم ساخت هیجان
گارنفسکی بود .دادهها با روش حداقل مجذورات جزئی تجزیه و تحلیل شد و نتایج نشان داد الگوی پژوهش از
روایی ،پایایی و کیفیت مناسبی برخوردار است .این الگو توانست  09درصد از واریانس بهزیستی ذهنی را در
بیماران مبتال به سرطان پستان تبیین کند و رواب ساختاری مفرو

معنادار به دست آمد .در مجموع میتوان از

این الگو بهمنظور تعدیل مشکالت روانشناختی و جلوگیری از پیشرفت آن در بیماران مبتال به سرطان پستان
استفاده کرد.
کلیدواژهها :بهزیستی ذهنی ،سختکوشی روانشناختی ،تنظیم هیجانی ،حداقل مجذورات جزئی.
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مقدمه
افزایش چشمگیر میزان ابتال به سرطان در طول چند دهه اخیر از یک سو و پیشرفتهای پزشکی
از سوی دیگر موجب افزایش امید در این بیماران میشود .با توجه به تمامی بارهای منفی که به این
بیماران تحمیل میشود ،الزم است اقداماتی در جهت بهبودی روحیه این بیماران در نظر گرفته
شود .بهزیستی ذهنی یکی از مهمترین عوامل روانی است که در زندگی روانی تمامی افراد بویژه
بیماران نقش بسیار مهمی دارد ،لذا یافتن عوامل مؤثر بر این مسئله و کاربست آنها در آینده از
طریق متغیرهایی همچون سختکوشی روانشناختی ،ذهن آگاهی و تنظیم هیجان الزم و ضروری
است (بریبارت 1و همکاران.)5112 ،
بر اساس آخرین آمار مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی ایران ،میزان ابتال به سرطان
پستان در زنان ایرانی  52/2در هزار نفر است؛ یعنی ساالنه بیش از  8هزار مورد جدید سرطان پستان
در ایران تشخیص داده میشود (اکبری .)5111 ،تشخیص و درمان سرطان پستان به تغییر در
عملکرد جنسی ،تصویر خود منفی ،مشکالت ارتباطی و از دست دادن لیبیدو منجر میگردد و
بدین طریق اثر مهمی بر بهزیستی افراد میگذارد (کیسان ،وایت ،کوپر و ویتا.)5112 ،5
از اواخر قرن بیستم با پیدایش رویکرد روانشناسی مثبت ،گرایش پژوهشها برای تبیین
پدیدههای روانشناختی به سمت تواناییها و ویژگیهای مثبت انسان بوده است .سازه بهزیستی معموال
تحت عنوان بهزیستی روانشناختی ،بهزیستی اجتماعی و بهزیستی ذهنی مورد بررسی قرار میگیرد.
دینر ،لوکاس و اویشی )5115( 3بهزیستی ذهنی را ارزیابی افراد از زندگی خود تعریف میکنند.
این ارزیابیها شامل واکنشهای هیجانی افراد به رخدادها ،خلق آنها و قضاوتهای آنها درباره میزان
رضایتشان از زندگی است (دینر 1882 ،؛ دینر و لوکاس .)1888 ،فردی که از لحاظ بهزیستی ذهنی
در حالت مطلوب قرار دارد ،خود را در تسلط بر زندگی توانا میداند؛ توانایی کنترل تنش و
احساسات منفی را دارد و وضعیت زندگی را نیز قابل تغییر مییابد؛ بنابراین او خواهان زندگی
کردن است؛ چرا که آینده را خوب میداند (کرمانی و همکاران.)1381 ،
فشار روانی مؤلفه مهم دیگری است که این بیماران با آن روبهرو هستند .شواهد محکمی
هست که تنش و ابتال به بیماری رابطه دو سویه دارد .تنش میتواند به پیامدهای منفی متفاوتی از
قبیل بیماریهای جسمی ،اختالالت روانی یا احساس فرسودگی در اشخاص منجر شود (کابات ـ
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اختصاصی بین شخص و محیطی است که در آن تنش ارزیابی شده از حد امکان فرد فراتر میرود
و سالمت او را در معرض خطر قرار میدهد» .نظریه شناختیهیجانی ،بیان کرده است که تنشزا
بودن رویدادها ،پدیدهای اساساً شخصی است و کارکرد تعامل فرد با محیط و ارزیابی او از وقایع
بالقوه تهدیدکننده و چالشبرانگیز است (الزاروس .)1888 ،بنابراین در این رویکرد ،فرض این
است که فشار روانی در صورتی ایجاد میشود که شخص موقعیتی را چالشبرانگیز و طاقتفرسا
ارزیابی کند یا منابع کافی برای سازگاری با این موقعیت در اختیار نداشته باشد (الزاروس.)1888 ،
از سویی آگاهی از ابتال به سرطان میتواند باعث افزایش فشار روانی در فرد شود؛ از جمله
ویژگیهای شخصیتی مهمی که به نظر میرسد عملکرد را در موقعیت تنشزا همچون محیطهای
درمانی ،تحت تأثیر قرار دهد و مانع تأثیر عوامل مزاحم شود سختکوشی روانشناختی است؛ نقش و
اهمیت سختکوشی روانشناختی که به عنوان ویژگی شخصیتی محافظتکننده در برابر فشارهای
زندگی و یا «تنش زندگی »3در پژوهشهای متعدد نشان داده شده است (بیسلی ،تامپسون و
دیویدسون .)5113 ،2سختکوشی روانشناختی در میان عوامل مؤثر بر مقابله با فشارهای روانی به
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زین و هان .)5118 ،1فولکمن و الزاروس ،)1881( 5تنش را اینگونه تعریف کردهاند« :رابطه

عنوان یک ویژگی شخصیتی مقاومساز ،امروزه مورد توجه است و بسیاری معتقدند میتواند افراد
مبتال به بیماریهای حاد را در برابر فشارهای روانی ناشی از بیماری مقاوم سازد (وانس ،استراتزیک
و ماستن.)5118 ،2
مفهوم سختکوشی نشان میدهد که فرد حتی با داشتن زندگی دردناک میتواند سالمت روان
خود را حفظ کند .سختکوشی روانشناختی 6عامل بسیار مهمی در چگونگی کنار آمدن فرد با تنش
ناشی از بیماری است .سختکوشی روانشناختی ویژگی شخصیتی است که نشاندهنده مقاومت و
ایستادگی شخص در رویارویی با موقعیت تنشزا است (نریمانی ،ابوالقاسمی ،زاهد و محمودی،
 .)1381افراد سختکوش می توانند بر انواع تأثیرات ناگوار خستگیهای جسمانی و عاطفی ناشی از
فعالیتهای شغلی چیره شوند و سالمت روان خود را حفظ کنند (انزلیچت ،آرونسون ،گود و
مککی.)5116 ،2
1 - Kabat-Zinn, & Hanh
2 - Folkman & Lazarus
3 - life stress
4 - Beasley, Thompson, & Davidson
5 - Vance, Struzick, & Masten
6 - Psychological Hardiness
7 - Inzlicht, Aronson, Good, & McKay
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تشخیص سرطان ممکن است ناگهانی و غیر قابل انتظار باشد .بنابراین بیماری و درمان آن
میتواند تهدیدهایی برای زندگی شخص ایجاد کند و واکنش هیجانی شدیدی چون ترس و
ناامیدی را برانگیزد (ساویر ،آبر و فیلد .)5111 ،1یکی از مهمترین مسائل برای مقابله با بیماری،
داشتن روحیه و امید به غلبه است .افراد دچار اختالل در تنظیم هیجان ،دچار افسردگی میشوند و
به مرور بهزیستی روانی خود را از دست میدهند .افراد افسرده ،دیگر برای زنده ماندن تالش
نمیکنند و فرصتهای زندگی کردن در باقیمانده عمر را از دست میدهند (جوشانلو و همکاران،
 .)5116هیجان در جنبههای مختلف زندگی نظیر سازگاری با تغییرات زندگی و رویدادهای تنشزا
نقش مهمی ایفا میکند (گارنفسکی 5و همکاران .)5115 ،تنظیم هیجان را میتوان ساختاری بسیار
قوی در نظر گرفت که توانایی دستکاری فرایندهای جسمی و روانی را دارد و همچنین باعث
بهبود و افزایش بهزیستی میشود (گراس1888 ،3؛ گارنفسکی و همکاران.)5115 ،
با توجه به مسائل و مشکالتی که از نظر جسمی و روانی بر پیکره بیماران وارد میشود ،انسانی
و معقوالنه است که راهها و روشهایی برای کاهش این اندوه و آالم جسمی و روانی آنان سنجیده
و فراهم شود .بنابراین میتوان با شناخت و درک عمیقتر از چگونگی پیشبینی بهزیستی ذهنی بر
مبنای سختکوشی روانشناختی با میانجیگری تنظیم هیجانی در زنان مبتال به سرطان پستان ،گامهایی
برای افزایش سازگاری آنان با وضعیت جدید زندگی برداشت.
هدف پژوهش بررسی رابطه ساختاری بهزیستی ذهنی بر مبنای سختکوشی و میانجیگری
تنظیم هیجان در بیماران مبتال به سرطان پستان است .در این پژوهش فرض این است که بهزیستی
ذهنی در زنان مبتال به سرطان پستان تحت تأثیر سختکوشی روانشناختی است .فرض این است که
سختکوشی روانشناختی به دو شیوه بر بهزیستی ذهنی این بیماران تأثیر میگذارد :یکی به شیوه
مستقیم و دیگری غیر مستقیم؛ به عبارت دیگر سختکوشی روانشناختی هم به طور مستقیم بر
بهزیستی ذهنی تأثیر میگذارد و هم به شیوه غیر مستقیم از طریق میانجی که در این پژوهش تنظیم
هیجانی است .سختکوشی ابتدا بر تنظیم هیجانی تأثیر میگذارد و از طریق تنظیم هیجانی بر
بهزیستی ذهنی تأثیر میگذارد (تأثیر غیر مستقیم) .الگوی مفهومی پژوهش در شکل  1به نمایش
درآمده است.
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شکل  :1الگوی ساختاری بهزیستی ذهنی بر مبنای سختکوشی با میانجیگری تنظیم هیجان

روش
هدف پژوهش ،کاربردی است؛ زیرا یافتههای پژوهش میتواند به بیماران کمک کند تا
بهزیستی ذهنی خود را ارتقا ببخشند .از لحاظ روش تحقیق در زمره تحقیقات توصیفی و همبستگی
از نوع معادالت ساختاری قرار دارد .از نظر جمعآوری اطالعات جزء تحقیقات پیمایشی دستهبندی
میشود .جامعه آماری شامل تمام زنان مبتال به سرطان پستان مراجعهکننده به بیمارستانهای شهر
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منفی

تهران بود .طبق نظریه بارکالی و همکاران حداقل حجم نمونه الزم برای استفاده از روش PLS

برای هر متغیر بین  12تا  51نفر کفایت میکند (داوری و رضازاده)1385 ،؛ لذا  111نفر از کسانی
که به علت سرطان پستان به بیمارستان شهدای هفتم تیر مراجعه کرده بودند به روش نمونهگیری
هدفمند انتخاب شدند و ابزارهای پژوهش روی آنان اجرا شد .اطالعات با استفاده از نرم
افزار  smart plsمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .ابزارهای این پژوهش به این شرح است:
مقیاس بهزیستی ذهنی :مقیاس بهزیستی ذهنی توسط کییز و ماگیارمو ( )5113برای سنجش
بهزیستی هیجانی ،روانشناختی و اجتماعی به کار میرود که از  22سؤال تشکیل شده است15 .
سؤال اول به بهزیستی هیجانی مربوط است 18 .سؤال بعدی به بهزیستی روانشناختی ،و در نهایت
 12سؤال بعدی به بهزیستی اجتماعی مربوط است .نمرهگذاری این مقیاس به صورت طیف لیکرت
 2تایی است .اعتبار درونی زیرمقیاس بهزیستی هیجانی در بخش هیجان مثبت  1/81و بخش هیجان
منفی  1/28بود .زیر مقیاسهای بهزیستی روانشناختی و اجتماعی دارای اعتبار درونی متوسط از 1/2
تا  1/2و اعتبار مجموع هر دو این مقیاسها  1/8و بیشتر بود (کییز و ماگیارمو .)5113 ،پایایی
مقیاس بهزیستی ذهنی و زیر مقیاسهای بهزیستی هیجانی ،بهزیستی روانشناختی و بهزیستی اجتماعی
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به ترتیب  1/62 ،1/26 ،1/22و  1/26است (گلستانی بخت .)1386 ،آلفای کرونباخ برای هر یک
از این موارد به ترتیب  1/81 ،1/86 ،1/81و  1/62محاسبه شده که حاکی از همسانی درونی
مطلوب مقیاس است (گلستانی بخت .)1386 ،در این پژوهش ضریب آلفای کرونباخ  1/22به
دست آمد که نشانه پایایی مناسب آزمون است.
پرسشنامه سرسختی روانشناختی اهواز :این پرسشنامه را کیامرثی ( )1322تهیه و اعتباریابی
کرده است .این پرسشنامه یک مقیاس خود گزارشی  52مادهای است .این ابزار به صورت طیف
لیکرت  2تایی از ( 1هرگز) تا ( 3بیشتر اوقات) نمرهگذاری میشود .در پژوهش کیامرثی ()1326
ضرایب آلفای کرونباخ کل آزمودنیها برابر با  ،1/26برای آزمودنیهای دختر  1/22و برای پسران
برابر با  1/26به دست آمد .برای بررسی روایی همزمان ،این پرسشنامه همزمان با چهار پرسشنامه
خودشکوفایی مزلو ،مقیاس اعتبار سازهای سختکوشی ،مقیاس افسردگی اهواز و پرسشنامه
اضطراب به گروههایی از دانشجویان داده شد .ضرایب همبستگی بین نمرههای سختکوشی و
اضطراب  ،-1/22بین نمرههای سختکوشی و افسردگی  ،-1/65بین نمرههای سختکوشی و
خودشکوفایی  1/22بود .نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین نمرهها در مقیاس اعتبار سازهای
سختکوشی و پرسشنامه سختکوشی روانشناختی اهواز نشان داد که ضرایب همبستگی معنادار است
(رحیمیان بوگر و اصغرزاده .)1382 ،در این پژوهش ضریب آلفای کرونباخ  1/81به دست آمد
که نشانه پایایی مناسب آزمون است.
پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان :پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان توسط گارنفسکی و همکاران
( )5111تدوین شده است .این پرسشنامه چند بعدی و ابزار خودگزارشی است که  36ماده ،و فرم
ویژه بزرگساالن و کودکان دارد .مقیاس تنظیم شناختی هیجان  8راهبرد مالمت خویش ،پذیرش،
نشخوارگری ،تمرکز دوباره مثبت ،تمرکز دوباره بر برنامهریزی ،ارزیابی دوباره مثبت ،دیدگاه
پذیری ،فاجعه انگاری و سالمت دیگران را ارزیابی میکند .هر چهار پرسش یک عامل را مورد
ارزیابی قرار میدهد .فرد واکنش خود را نسبت به تجربه تنشزای اخیر زندگی در طیف  2تایی
نمرهگذاری میکند .گارانفسکی و همکاران اعتبار و روایی مطلوبی را برای این پرسشنامه گزارش
کردهاند .فرم فارسی این مقیاس به وسیله سامانی و صادقی ( )1386مورد اعتباریابی قرار گرفته
است .ضریب آلفا برای خرده مقیاسهای این پرسشنامه به وسیله گرانفسکی و همکاران ( )5115در

۳۶

دامنه  1/21تا  1/81گزارش شده است .برای بررسی روایی همگرا و واگرای این پرسشنامه در
ایران از مقیاس افسردگی ،اضطراب ،تنش که شامل  51پرسش مدرج چهار نمرهای (از کامالً شبیه

در این مقیاس هر یک عامل ،اختالل هیجانی را مورد ارزیابی قرار میدهد .در این پژوهش ضریب
آلفای کرونباخ  1/21به دست آمد که نشانه پایایی مناسب آزمون است.

یافتهها
در این پژوهش  111زن مبتال به سرطان پستان شرکت کردند که سن آنها  52سال و بیشتر بود.
بیشترین درصد پاسخگویان ( 22درصد) در دامنه سنی  36تا  22سال و کمترین درصد پاسخگویان
( 15درصد) در دامنه سنی  52تا  32سال بودند 82 .درصد پاسخگویان متأهل و  2/2درصد آنها
مجرد بودند و  11درصد آنها نیز وضعیت تأهل خود را گزارش نکردند .بیشترین درصد
پاسخگویان ( 22درصد) دارای تحصیالت دیپلم و کمترین درصد آنها کاردانی ( 1درصد) بودند.
میانگین و انحراف استاندارد متغیرها و مؤلفههایشان در جدول ذیل گزارش شده است:
جدول  :1میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش
متغیر
بهزیستی ذهنی
تنظیم هیجان سختکوشی

میانگین

انحراف استاندارد

مؤلفه
هیجانی

0/19

9/60

روانشناختی

9/60

9/00

اجتماعی

9/16

9/36

تنظیم هیجان مثبت

3/40

9/00

تنظیم هیجان منفی

3/40

9/03

سختکوشی روانشناختی

9/10

9/30

تحلیل رابطه ساختاری بهزیستی بر مبنای سختکوشی روانشناختی با...

من تا متفاوت از من) است که سه عامل افسردگی ،تنش و اضطراب را مورد ارزیابی قرار میدهد.

مطابق جدول در میان مؤلفههای بهزیستی ذهنی ،بهزیستی هیجانی و بین مؤلفههای تنظیم
هیجان ،تنظیم هیجان مثبت مقدار بیشتری دارد .برای تجزیه و تحلیل دادهها از روش حداقل
مجذورات جزئی ( )PLSاستفاده شد که نتایج آن در جدولهای  5و  3گزارش شده است .جدول
 5شامل نتایج کلی و جدول  3شامل تأثیرات متغیرهاست.
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جدول  :2نتایج مربوط به روایی ،پایایی و کیفیت الگو
پایایی

متوسط واریانس

ضریب

مرکب

استخراجشده

تعیین

بهزیستی ذهنی

9/39

9/30

9/66

9/66

سختکوشی

9/90

9/90

9/34

9/34

تنظیم هیجان

9/94

9/09

9/11

9/11

متغیر

افزونگی

اشتراک

با روایی متقاطع با روایی متقاطع

9/09

متغیر سختکوشی روانشناختی ،که شامل  52شاخص بود به دلیل زیاد بودن تعداد شاخصها،
شاخصهایش به حالت پنهان در آمده است؛ با وجود این بار عاملی شاخصهای  12 ،13 ،11 ،8و 51
در الگوی اندازهگیری سختکوشی روانشناختی از  1/21کمتر بود که از الگو حذف شد و الگو با
 55شاخص مورد بررسی قرار گرفت .عالوه بر این ،بارهای عامل متغیر بهزیستی ذهنی ،که شامل
مؤلفههای بهزیستی هیجانی ،روانشناختی و اجتماعی و بارهای عاملی متغیر تنظیم شناختی هیجان،
که شامل مؤلفههای تنظیم شناختی مثبت و تنظیم شناختی منفی است از  1/2بیشتر بود که در سطح
 1/82معنیدار شد .در مجموع این الگو توانسته است  1/21از واریانس متغیر بهزیستی ذهنی را در
بیماران مبتال به سرطان پستان تبیین کند .با توجه به مقدار قابل قبول شاخص پایایی مرکب که 1/2
است ،اعتبار مرکب الگوی اندازهگیری متغیرهای پنهان پژوهش بجز سختکوشی از میزان قابل
قبولی برخودار است .برای روایی همگرای الگوی اندازهگیری از میانگین واریانس استخراج شده
استفاده شد که با توجه به مقدار قابل قبول برای این شاخص ( ،)1/2متغیر بهزیستی ذهنی و تنظیم
هیجان روایی همگرای قابل قبولی داشت .عالوه بر این برای بررسی کیفیت الگوی اندازهگیری
انعکاسی از شاخصهای اشتراک با روایی متقاطع و افزونگی با روایی متقاطع استفاده شد .مقادیر
مثبت این شاخص نشاندهنده کیفیت مناسب الگوی اندازهگیری است .مقادیر مثبت افزونگی با
روایی متقاطع نیز نشاندهنده کفایت الگوی ساختاری است .به منظور تجزیه و تحلیل روابط بین
متغیرها تأثیرات مستقیم ،غیرمستقیم و کل متغیرها مورد بررسی قرار گرفت که نتایج آن در
جدول  3گزارش شده است.
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تأثیر مستقیم

متغیر مستقل

متغیر وابسته

سختکوشی

بهزیستی ذهنی

9/09

تنظیم هیجان

بهزیستی ذهنی

9/01

سختکوشی

تنظیم هیجان

9/49

تأثیر کل

تأثیر غیر مستقیم

تأثیر

آماره t

تأثیر

آماره t

تأثیر

آماره t

**3/10

9/90

*9/01

9/10

**4/06

*

**

0/91
0/09

*معنادار در سطح 1/12

-

-

-

-

9/01
9/49

*

0/91

**

0/09

** معنادار در سطح 1/11

همان طور که در جدول مشاهده میشود ،تأثیر مستقیم و غیر مستقیم سختکوشی با
میانجیگری تنظیم هیجان بر بهزیستی ذهنی در سطح  1/11و  1/12معنادار به دست آمده است.
بهطور کلی تأثیر سختکوشی بر بهزیستی ذهنی معنادار است .تأثیر مستقیم و کل تنظیم هیجان بر
بهزیستی ذهنی در سطح  1/12معنادار به دست آمده است .در شکل  5ضرایب مسیر الگوی
پژوهش نشان داده شده است.
مثبت
اجتماعی
هیجانی
روانشناختی

منفی

9/09

تحلیل رابطه ساختاری بهزیستی بر مبنای سختکوشی روانشناختی با...

جدول  :3تأثیرات مستقیم ،غیر مستقیم و کل متغیرهای مورد بررسی

9/06

9/10
تنظیم هیجان

9/19
9/10

9/01

9/09

بهزیستی
ذهنی

9/49

ذهناگاهی

شکل  :2الگوی ساختاری بهزیستی ذهنی بر مبنای متغیر سختکوشی با میانجیگری متغیر تنظیم هیجان

بحث و نتیجهگیری
مقدار تأثیر مستقیم متغیر سختکوشی روانشناختی بر بهزیستی ذهنی برابر  1/21و مقدار تأثیر
غیر مستقیم سختکوشی روانشناختی بر بهزیستی ذهنی با میانجیگری متغیر تنظیم شناختی هیجانی
برابر  1/18است و مجموع کل تأثیر مستقیم و غیر مستقیم آن برابر  1/88است؛ به عبارتی
سختکوشی روانشناختی با میانجیگری تنظیم شناختی هیجان  18درصد از واریانس متغیر بهزیستی
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ذهنی در بیماران مبتال به سرطان پستان را تبیین میکند و کل الگو توانسته است  21درصد از
واریانس متغیر بهزیستی ذهنی را در بیماران مبتال به سرطان پستان تبیین کند .نتایج تحقیق کوباسا
( )1885و فلورین و همکاران ( )1882نشان داد که سختکوشی با سالمت بدنی و روانی رابطه مثبت
دارد و به عنوان یک منبع مقاومت درونی ،تأثیرات منفی تنش را کاهش میدهد و از بروز
اختاللهای بدنی و روانی پیشگیری میکند .نتایج تحقیق کیامرثی ( )1382نشان داد افراد با
سختکوشی زیاد ،از عزت نفس بیشتری برخوردارند و با اطمینانی که نسبت به خود و توانایی
خویش دارند از هر گونه ارزیابی منفی میپرهیزند .افراد سختکوش ،توانایی کنترل محیط و مقابله
کردن با تغییرات محیطی را دارا هستند و تغییرات محیطی را عاملی برای رشد و نمو خود قلمداد
میکنند .در مجموع میتوان اینگونه یافتهها را تبیین کرد که افراد با سختکوشی زیاد ،رفتارهای
مقابله سازگارانه بیشتر و رفتارهای مقابلهای ناسازگارانه را کمتر مورد استفاده قرار میدهند و نکات
بهداشتی را بهطور مثبتتر و بیشتر بهکار میبرند .ویژگی شخصیت سختکوش نگرش درونی
خاصی را بهوجود میآورد که شیوه رویارویی افراد با مسائل مختلف زندگی را تحت تأثیر قرار
میدهد .همچنین سختکوشی باعث میشود که فرد فشار روانی را به صورت واقعبینانه و با بلند
نظری مورد توجه قرار دهد .نتایج تحقیق موریرا و کناوارو ( )5111نشان داد که زنان مبتال به
سرطان پستان ،خود را پیش از ابتال به بیماری با بعد از درمان مقایسه میکنند و این مقایسه میتواند
باعث کاهش عواطف مثبت و عدم سختکوشی روانشناختی بهمنظور از بین بردن و برطرف کردن
بیماری خود در آنان شود .بنابراین ،افرادی که تنظیم شناختی هیجانی مناسبی ندارند ،دچار
مشکالتی در احساس بهزیستی کلی ،عملکرد بهینه و مدیریت فردی هستند (ناری  .)5113،مشکل
بهزیستی ذهنی در این بیماران میتواند باعث شود آنان نسبت به درمان خود توجه کافی نشان
ندهند و دستور پزشک را چندان جدی نگیرند .آنان برای بهبودی تالش زیادی نمیکنند و در
واقع خودشان با این کار ،سالمت خود را بدتر میکنند (رضایی و همکاران .)1381 ،این در حالی
است که فردی از لحاظ بهزیستی ذهنی در حالت مطلوب قرار دارد که خود را در تسلط بر زندگی
توانا میداند؛ بنابراین آنان خواهان زندگی کردن هستند؛ چرا که آینده را خوب و امیدوار کننده
میدانند (کرمانی و همکاران .)1381 ،این افراد بیشتر در حل مشکل خود متمرکز شدهاند؛ از سوی
دیگر در رویارویی با تشخیص و درمان سرطان ،پریشانی کمتر و تطابق بیشتری را نشان میدهند.

۴۰

البته حتی در صورت عدم امکان درمان و بهبودی ،این بیماران سعی میکند اهداف جدید مانند
صرف وقت بیشتر با خانواده را انتخاب کنند و به نوعی از فرصت باقیمانده بهره بهتری ببرند.

را گزارش میکنند ،هیجانات منفی بیشتری را حس میکنند؛ تجربه هیجانات مثبت کمتری دارند؛
نشانههای افسردگی را بیشتر گزارش میکنند و احساس رضایت کمی از زندگی دارند (گراس و
جان .)5113 ،بنابراین بازارزیابی هیجان از طریق کاهش تجربههای منفی هیجان و افزایش هیجانات
مثبت و تعدیل رویدادهای تنشزا ،باعث میشود بهزیستی ذهنی افراد افزایش یابد .در صورتی که
طبق آنچه بیان شد ،بازداری هیجان از طریق افزایش هیجانات منفی ،کاهش هیجانات مثبت و
افسردگی و اضطراب بیشتر موجب کاهش احساس رضایت از زندگی و بهزیستی ذهنی میشود.
در تبیین این یافته میتوان گفت این احتمال هست که افراد هم با کاهش و هم با افزایش
هیجانات ،هیجانات منفی و مثبت خویش را تنظیم کنند .بررسی نشان میدهد که افراد سعی
میکنند هیجانات منفی (از قبیل خشم ،غمگینی و اضطراب) را در جهت کاهش آنها با تمرکز بر
تنظیم جنبههای تجربی و رفتاری هیجان تنظیم کنند (گراس و همکاران .)5116 ،این تنظیم هیجان
ضمنی ،همیشه ماهیت اجتماعی دارد و هر چند افراد هیجانات مثبت (به عنوان مثال کاهش
شادکامی در جهت سازگاری اجتماعی) را تنظیم نمیکنند ،این هیجانات را نسبت به هیجانات

تحلیل رابطه ساختاری بهزیستی بر مبنای سختکوشی روانشناختی با...

پژوهش روی نمونههای مختلف نشان میدهد که افرادی که استفاده مداوم از بازداری هیجانی

منفی کمتر گزارش میکنند .با استفاده از این الگو ،میتوان به طراحی و ارائه برنامهای به منظور
پیشگیری و مداخله در مورد فشارهای روانی افراد مبتال به سرطاان پستان پرداخت تا با
توانمندسازی افراد در مقابله با وضعیت دشوار روانشناختی خود از پیشروی بیماری جلوگیری کرد.
همچنین این برنامه میتواند به منظور بهبود تعامالت فرد بیمار با خانواده و آرام سپری کردن دوره
بیماری مؤثر باشد و نیز با توجه به تعداد نمونه و طرح مسئله نسبتاً جدید این الگو پیشنهاد میگردد
تا پژوهشگران بعدی به توسعه و یا اصالح این الگو کمک کنند.
منابع
احمدوند ،زهرا؛ حیدری نسب ،لیال؛ شعیری ،محمدرضا ( .)9300وارسی اعتبار و روایی پرسشنامه پنج وجهی
ذهن آگاهی در نمونههای غیر بالینی ایرانی .مجله علوم رفتاری .شماره  000 :3تا .030
داوری ،علی؛ رضازاده ،آرش ( .)9300مدلسازی معادالت ساختاری با نرمافزار  .plsتهران :انتشارات جهاد
دانشگاهی.
رحیمیان بوگر ،اسحق؛ اصغرنژاد فرید ،علی اصغر ( .)9310رابطه سرسختی روانشناختی و خودتابآوری با
سالمت روان در جوانان و بزرگساالن بازمانده زلزله شهرستان بم .مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی
ایران .شماره  60 :9تا .09
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.40  تا30 :0  شماره. روشها و مدلهای روانشناختی.کاهش افسردگی بیماران سرطانی
 روشها. کفایت شاخصهای روان سنجی پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان.)9310(  الدن، سیامك؛ صادقی،سامانی
.60  تا09 :9  شماره.و مدلهای روان شناختی
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